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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0434/2006, του Marco Neves da Silva, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς περί πλημμελών συνθηκών ασφάλειας στο αεροδρόμιο του Πόρτο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι προδιαγραφές ασφάλειας στον διεθνή αερολιμένα «Francisco 
Sa Carneiro» στο Πόρτο δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις της σχετικής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Αφού παρέπεμψε ανεπιτυχώς το ζήτημα στις εθνικές αρχές και στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος με τη σειρά του το παρέπεμψε στη Γενική Διεύθυνση 
Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής, ο αναφέρων ζητεί τώρα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των επιβατών που 
ταξιδεύουν προς και από το αεροδρόμιο του Πόρτο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι στο διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτο, «Francisco Sa Carneiro», 
είναι δυνατή η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων από τις περιοχές για το κοινό στη 
ζώνη αναχώρησης των ήδη ελεγμένων επιβατών διότι τα υπάρχοντα διαχωριστικά μέσα δεν 
επαρκούν για να εμποδίσουν κάτι τέτοιο. Ο αναφέρων διατείνεται ότι θα μπορούσε κανείς να 
πετάξει τα απαγορευμένα αντικείμενα πάνω από τον τοίχο, ο οποίος δεν είναι αρκετά ψηλός ή 
να τα περάσει μέσω του κενού που υπάρχει μεταξύ του τοίχου και των στύλων στήριξης.   

Ο κανονισμός 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίζει 
κοινούς κανόνες στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Στην παράγραφο 2.2.1, 
σημείο i του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού καθορίζεται η εξής απαίτηση:
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2.2.1. Ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας και άλλες περιοχές του ελεγχόμενου χώρου 
αερολιμένα

Η πρόσβαση στις ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας και άλλες περιοχές του ελεγχόμενου 
χώρου αερολιμένα ελέγχεται συνεχώς έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα μη 
εξουσιοδοτημένο άτομο δεν μπορεί να προσέλθει στις περιοχές αυτές και ότι κανένα 
απαγορευμένο αντικείμενο δεν μπορεί να εισαχθεί στην ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας 
η σε αεροσκάφος.

Ο αναφέρων γνωστοποίησε το ζήτημα στην Επιτροπή, η οποία επικοινώνησε τότε με τις 
πορτογαλικές αρχές πολιτικής αεροπορίας και έλαβε διαβεβαιώσεις ότι το πρόβλημα 
βρισκόταν υπό διευθέτηση μέσω της ανακατασκευής του διαχωριστικού τοίχου και της 
ενίσχυσης της παρακολούθησης μέχρι την ολοκλήρωση των έργων. 

Η Επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες πορτογαλικές αρχές να παράσχουν νεότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποκατάστασης και έχει λάβει πλέον διαβεβαιώσει ότι 
τα έργα θα ολοκληρωθούν σύντομα. Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν καταδεικνύουν 
συμμόρφωση με την απαίτηση που καθορίζει ο κανονισμός.


